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OPIS TECHNICZNY 

 
do wyposa żenia budynku Gminnego Centrum Kultury 

 

Inwestor : Gmina Gogolin 
 

Lokalizacja : Gogolin , pl. Dworcowy 5 
     działka nr 916/1 z k.m. 13 

 

1. Podstawa opracowania 
 

Podstawa opracowania : 
- zlecenie inwestora ,  
- projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Centrum       

Kultury w Gogolinie z lipca 2009r. 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  
  warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie  
  (Dz.U. Nr 75 , poz. 690) 
- rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
  W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 , poz. 1650) 
- obowiązujące Polskie Normy 
- uzgodnienia z Inwestorem. 
 

2.  Zakres opracowania 
     
 Zakresem opracowania jest projekt aranżacji wybranych pomieszczeń budynku 
 Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Gogolin. 

 Pomieszczenia wchodząca w zakres opracowania: 
1. sala wielofunkcyjna - oznaczona na rysunkach nr 1.18 
2. kawiarnia, NR.1.01 
3. hall z klatka schodową schodowa NR 1.21 
4. wc mężczyzn, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz wc personelu NR. 1.10, , 

1.11, 1.12, 1.13 
5. korytarz z szatnią, 1.19, 1.20 
6.  sala prób – pom. nr 2.07 
 

 

3 . Opis poszczególnych pomieszcze ń wraz z zastosowanymi rozwi ązaniami 
 

Do celów projektowych przyj ęto przykładowe  rozwi ązania lub elementy 
wyposa żenia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwi ązań równowa żnych pod 
względem parametrów technicznych, jako ści i walorów estetycznych, 
funkcjonalnych co zaproponowane materiały i urz ądzenia oraz posiada ć 
odpowiednie atesty i aprobaty. 
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3 .1. SSaallaa  wielofunkcyjna 
 
 Głównym założeniem przy projektowaniu sali wielofunkcyjnej przedmiotowego 
 obiektu było stworzenie możliwości wykorzystania pomieszczenia na występy 
 teatralne i estradowe, koncerty, konferencje, bankiety oraz na salę ćwiczeń. 
 
3.1.1. Posadzka 
  

Wszelkie metalowe listwy wykończeniowe sceny wykonać jako malowane 
proszkowo w kolorze czarnym o matowym lub przynajmniej satynowym 
wykończeniu. 

 
3.1.2. Ściany 
   

Okleiny ścienne - wykonanie MDF pokryty laminatem w kolorze Egger H1232 ST 
Ash lub równoważnym, na krawędziach HPL. Całość podklejana do ściany. 
Alternatywa oklein ściennych  -np. przycinane na wymiar płyty  C/S Acrovym gr. 
2mm w kolorze o strukturze drewna -01 jesion, przyklejane bezpośrednio do 
ściany. 
Na części ścian przewiduje się montaż 10 sztuk segmentowych, stałych luster     
z drewnianymi pochwytami do cwiczeń o szerokości 100cm i wysokości 200cm 
(łączna długości  luster 10.00m). 

 
 
3.1.3. Schody estradowe         
 

Schody stalowe, systemowe, estradowe z poręczą wys. 1,1m, kolor czarny 
matowy lub satynowy. 
 

3.1.4. Kurtyna sceniczna    

 
KURTYNA GŁÓWNA SZEROKOŚĆ 1400cm, WYSOKOŚĆ 410cm 

Proponowany materiał - plusz kurtynowy w kolorze czarnym  370g/m2 – atest 
trudnopalności unijny 
- wyznaczanie zapalności wg PN-EN ISO 6940:1998 PN-91/P-04824 
  Dźwiękochłonność łączna okotarowania przy powierzchni » 330m2 - plusz    
  około 14db - dla 500m3 
- Drapowanie » 30/10/10 – 100% 
- Obciążenie dolne kieszeniowe 0.63kg/mb 
- Zakos łączący – 20cm 
- Obciążenie pionowe części zamykającej – 1.7kg/strona 
- Histereza wzniosu pionowego – 9cm 
- Torowisko prowadzące - SMK075: Al Mg Si, 4 kg/mb kpl. 
- Ugięcie odcinkowe torowiska - 4mm/mb przy obciążeniu max 174N/m 
- Wózki SMP100 czterołożyskowe lub SMOP75 cichobieżne (powłoka łożysk   
  poliamidowa) 
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- Lina napędowa 5mm poliamidowa nierozciągliwa w powłoce    
  bawełnianej(atest) 
- Mechanizm napędowy SMNK2 – regulowana prędkość ruchu, sterowanie            
radiowe (310Mhz Q) zasięg » 100m, klawisze sterowania bezpośredniego  
(dowolna ilość), 
- Pobór mocy – 200VA 
- Klasa ochrony IP53 

KURTYNA HORYZONTALNA SZEROKOŚĆ 1200cm, WYSOKOŚĆ 410cm 
   - opis jak kurtyna główna, napęd ręczny korbowy. 
KULISY  140cm, WYSOKOŚĆ 410cm 
   - 6szt. 
   - mechanizm obrotowy 
 
Mocowanie kulis do konstrukcji wsporczej w postaci  ceowników stalowych C120 
o dł. 220cm rozpiętych między płatwiami dachowymi  (dwuteownikami) i przykręcone do 
ich dolnych półek za pomocą śrub M16 kl 5.6. 
 
PALDAMENT SCENICZNY- SZEROKOŚĆ 1200cm, WYSOKOŚĆ 80cm 2szt. 

 
3.1.5. Oprawy o świetleniowe 

 
Kratownice do zawieszenia oświetlenia scenicznego- TRAWERSY 
QUADROSYSTEM FIRMY AUSTAGE, wys. 290mm z rur typu HD3, 4x3m, 2x 
12m, oraz 2 kratownice  dł. 1.5m montowane na sali do oświetlenia sceny Deco 
Truss - r-150, wszystkie elementy o wykończeniu w kolorze czarnym matowym. 
Mocowanie trawersów do konstrukcji dachowej budynku wykonać za pomocą 
nagwintowanych na końcach cięgien ze stali S355 przykręcanych śrubami M16 
kl. 5.6  z podkładką do dolnych półek płatwi dachowych i systemowych łączników 
kratownic oświetleniowych. Rozmieszczenie miejsc mocowania wg rys. AW-8 . 
Kratownice Deco Truss - r-150 montować także za pomocą w/w cięgien do 
konstrukcji pośredniej w postaci ceownika c120 przykręcanego do dolnych półek 
płatwi dachowych śrubami M16 kl. 5.6  z podkładką. 
 

 
3.1.6. Krzesła, stoły 
 
 Krzesło stacjonarne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach : 

▪ Szerokość całkowita 488 mm,        - (max 500mm) 
▪ Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 820 mm,              - (max 850mm) 
▪ Siedzisko na wysokości 470 mm,       - (min 420mm) 
▪ Oparcie wysokości 345 mm,         - (min 300mm) 
▪ Głębokość całkowita 530 mm.        - (max 550mm)  
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Krzesło musi posiadać : 
 

▪ Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną,  
▪ Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny, 
▪ Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu, 
▪ Siedzisko wygięte w kołyskę w formie kubełkowej, wsparte na łukowatych profilach 

metalowych łączących nogi lewe i prawe, 
▪ Stelaż metalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 9006, 
▪ Nogi zakończone stopkami plastikowymi, 
▪ Stelaż metalowy wykonany z rur o przekroju co najmniej  fi 22 mm, 
▪ Możliwość łączenia w rzędy. 
▪ Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku.  

 
Zamawiający wymaga tkaniny o następujących parametrach: 

▪ Skład - 100% poliester, 
▪ Gramatura -  366 g/m2, 
▪ Kolor - ciemny czekoladowy brąz. 

 
Przy dostawie zamawiający będzie żądał następujących atestów 

▪ Krzesło - atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 13761, PN EN 1022, PN EN 1728, 
PN EN 15378 poziom 2, 

▪ Tapicerka - atest higieniczny, 
▪ Tapicerka - atest na ścieralność 150 000 cykli Martindala, wg norm PN EN ISO 12947-

2:2000, PN EN 12947-2:2000/AC:2008, PN EN ISO 12945-2:2002, 
▪ Tapicerka – atest układu tapicerskiego: tkanina+ pianka poliuretanowa samogasnąca na 

trudno zapalność wg norm PN EN 1021-2:2007. 
 

 
3.1.7.  Stoły konferencyjne 
 

Stoły konferencyjne składane np.: ERYK firmy NOWY STYL (łącznie 40szt.)
 Wymiary: szerokość 80cm, długość 120cm, wysokość 72cm. Blat wykonany         
z trwałej i łatwej do utrzymania w czystości płyty melaminowej gr. 25mm         
(min. 22-max 32mm)  w kolorze klonu. Metalowy stelaż (nogi stołu) chromowane, 
umożliwiające złożenie stołu  do składowania w stos.  Stoły wyposażone w 
odbojniki dystansowe mocowane do spodu blatu, które zabezpieczają 
powierzchnię blatu przed zniszczeniem podczas składowania w stos. 
 

 Przy dostawie zamawiający będzie żądał następujących atestów: 

-atest wytrzymałościowy, zgodnie z PN EN 1022:2007, PN EN 13761:2004, PN-
EN 14703:2010 oraz atest higieniczności. 
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3.2. Kawiarnia 
 
3.2.2.  Stałe wyposa żenie meblowe kawiarni 
 

Lada Barowa 
Lada o wymiarach 320 (dł.) x 50 (szer.) x 115 (wys.) cm. Lada dzielona na dwie 
symetryczne części o długości 160cm. Blat lady oraz boki wykonane z MDF 
(kolorystyka do uzgodnienia) oraz sklejki poddającej się gięciu. Blat lady o 
grubości 12,5 cm - wewnątrz konstrukcja płytowa-żebrowana. Boki 
blatu na łączeniach z korpusem zaoblone. Całość pokryta laminatem Egger 
H1232 ST9 Ash lub równoważnym. Na plecach laminat przeciwprężny. Front lady 
wykonany z płyty MDF (kolorystyka do uzgodnienia), dzielonej w poziomie na 
dwie symetryczne części - w górnej części pokryty lakierem połyskiem 
(kolorystyka do uzgodnienia). Dolna część pokryta HPL w kolorze aluminium. 
Front cofnięty względem krawędzi blatu 27cm. Na krawędzi zewnętrznej pasek 
LED – światło białe. 
Elementem spinającym oba elementy lad jest ozdobna rura (fi50) wykonana ze 
stali nierdzewnej szlifowanej. Rura mocowana do boków lady oraz w 3 miejscach 
do frontu. 
 
Element wisz ący - nadstawka (półka nad barem) 
Półka nad barem o wymiarach 320 (dł.) x 50 (szer.) x 120(wys.) cm. Nadstawka 
dzielona na dwie symetryczne części o długości 160cm. Element dolny oraz boki 
wykonane z MDF (kolorystyka do uzgodnienia), oraz sklejki poddającej się gięciu. 
Dół półki o grubości 12,5 cm - wewnątrz konstrukcja płytowa-żebrowana. Boki 
nadstawki na łączeniach z korpusem zaoblone. Całość pokryta laminatem 
Egger H1232 ST9 Ash lub równoważnym. Plecy - laminat przeciwprężny. W 
dolnej części półki – 4 lampy halogenowe. 2cm od górnej krawędzi podstawy 
półki pasek ledowy - światło białe. Blendy frontowe podzielone część dolną o 
wysokości 50cm wykonaną ze szkła mlecznego o grubości 8,4mm 
z folią w środku. Blenda górna wykonana z MDF pokrytego lakierem(kolorystyka 
do uzgodnienia). Od wewnętrznej strony dwie płyty konstrukcyjne o grubości 
25mm - wykonane z melaminy (kolorystyka do uzgodnienia) - wykończone PCV 
w kolorze odpowiadającym powierzchniom. Całość montowana do sufitu. 
 
Scena ł ącznie z tyln ą ścianą: 
Podest - o wymiarach zewnętrznych 325x225x20h, w narożnikach zaoblenie - 
promień wewnętrzny ok.50. Obramowanie podestu - wykonanie MDF pokryty 
laminatem w kolorze Egger H1232 ST9 Ash lub równoważnym, na krawędziach 
HPL. Plecy - laminat przeciwprężny. Część środkowa wykonana z HPL 
w kolorze czarnym mat. Pod podstawą kratownica - całość kotwiczona do 
podłogi. 
Ściana tylna wykonana z MDF wykończonego laminatem w kolorze Egger H1232 
ST9 Ash lub równoważnym, na krawędziach HPL. Konstrukcja wykonana z MDF 
wzmocnionego metalowymi elementami. Dodatkowe wzmocnienie dające 
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możliwość zainstalowania TV. Całość kotwiczona na stałe do podłogi. 
 
Ażurowe ścianki ozdobne: 
Ścianka SC1 - 2 szt. - wymiar - 133x12x299h, użebrowanie - 17 żeber o 
szerokości 8 cm. Grubość ramy12cm, szerokość 10cm. Całość - wykonanie MDF 
pokryty laminatem w kolorze Egger H1232 ST Ash 9 lub równoważnym, 
krawędzie HPL. Na zewnętrznych narożnikach konstrukcji delikatne zaokrąglenia. 
 

 Stoliki 
Stoliki o wymiarach 80x80cm np.: SQUERTO A TABLE firmy NOWY STYL     
(łącznie 13szt.) 

 Podstawa stołu wykonana żeliwnej stopy o wymiarach 450x450 mm w kolorze 
 czarnym. Noga stołu wykonana ze stalowej, kwadratowej rury o wymiarach 
 70x70x1,5 mm, w kolorze aluminium. Blat o wymiarach 80x80 cm, z płyty 
 wiórowej obustronnie melaminowanej gr.25 mm, wykończonej obrzeżem PCV, 
 w kolorze jasnoszarym, producent Kronospan lub równoważnej.  
 Przy dostawie zamawiający będzie żądał następujących atestów: 
 -atest wytrzymałościowy wg. PN-EN 15372:2008. 
 

  Krzesła i hokery 
Krzesła – np.: Fondo firmy NOWY STYL(łącznie 55szt.) 
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonanego w całości z wytrzymałego 
polipropylenu. Wysoki połysk polipropylenowej powierzchni (z obydwu stron). 
Stelaż - metalowa rama wykonana z rury o ø conamniej 18x20mm, chromowana. 
Krzesło z możliwością składowanie w stosie (do 6 sztuk).  

 Przy dostawie zamawiający będzie żądał następujących atestów: 
-atest wytrzymałościowy wg. PN-EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN1022, PN-
EN15373 poziom 2. 
Kolorystyka: szary ANTHRACITE GLOSS, zielony GLOSS LIME GREEN, 
pomarańczowy GLOSS ORANGE, ecru GLOSS ECRU. 
Wymiary:  Wysokość całkowita: 830 mm.                                   - (max 850mm) 

Wysokość siedziska: 455 mm.             - (min 420mm) 
Szerokość siedziska: 445 mm.                                   - (max 500mm) 
 Głębokość siedziska: 410 mm.                - (min 400mm) 

 
 

Hoker  – np.: FONDO HOCKER firmy NOWY STYL (łącznie 5szt.) 
Siedzisko i oparcie w formie kubełka wykonanego w całości z wytrzymałego 
polipropylenu. Wysoki połysk polipropylenowej powierzchni (z obydwu stron). 
Stelaż - metalowa rama wykonana z rury o øco najmniej 18x20 mm, 
chromowana. Krzesło    z możliwością składowanie w stosie (do 4 sztuk). 

 Przy dostawie zamawiający będzie żądał następujących atestów: 
-atest wytrzymałościowy wg. PN-EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN1022, PN-
EN15373 poziom 2. 
Kolorystyka: szary ANTHRACITE GLOSS, zielony GLOSS LIME GREEN, 
pomarańczowy GLOSS ORANGE, ecru GLOSS ECRU. 
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Wymiary 
Wysokość całkowita: 1100 mm     - (max 1150mm) 
Wysokość siedziska: 735 mm     - (max 800mm) 
Szerokość siedziska: 445 mm      - (min 400mm) 
Szerokość całkowita: 518 mm      - (max 550mm) 
Głębokość siedziska: 410 mm      - (min 400mm) 
Głębokość całkowita: 484 mm     - (max 550mm) 

 
3.2.3.  Kostki ekspozycyjne 
 Kostki ekspozycyjne  np.: FENIKS ABM.EU z drewna paulownia o wymiarach : 
 60x60x35cm,  52x52x35cm, 44x44x35cm, 35,5x35,5x35cm, 28x28x35cm - 13 
 kompletów. 
 
 
3.2.4. Blaty szklane  
 

Blaty szklane, mleczne, bezpieczne lub hartowane mocowane do kostek 
ekspozycyjnych, gr. 10mm o wymiarach:  
→ 60x 120cm 
→ 55x 55cm. 

 
3.2.5. Kurtyna powietrzna 
 
  Nad wejsciem z zewnątrz do kawiarni zamontować kurtynę powietrzną o 
 szerokości 150cm i mocy grzewczej 12kW o maksymalnym wydatku powietrza 
 3500 m3/h np.: Kurtyna Defender 150 EHN firmy EUROHEART 
 
3.3. Klatka schodowa + hall 
 
3.3.1. Okładziny ścienne 
 

Okładziny na ścianę (ozdobne): 
Ozdoby ścienne w kształcie litery "U", całość w dwóch elementach - wymiar 
podstawy 138cm, wysokość 250 cm, grubość 19mm - wykonanie MDF pokryty 
laminatem w kolorze Egger H 1950 st15 calvados naturalne lub równoważnym, 
na krawędziach HPL. Plecy - laminat przeciwprężny. Szerokość paska MDF -
30cm. Brak podcięć pod oświetlenie. Całość podklejana do ściany. Pasek 
ozdobny o szerokości 30cmi wysokości 250h - opis jw. Ozdoba w kształcie "L" - 
wymiary szerokość 66cm, głębokość 18cm, 
wysokość 250cm - opis jw. 

 
 
3.3.2. Ścianka przeszklona szkłem mlecznym 

Ścianka SC 4 - 3 szt. - wykonanie MDF pokryty laminatem w kolorze Egger 
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H1232 ST9 Ash lub równoważnym, krawędzie HPL. Grubość ramy 12cm., 
szerokość 10cm. Na zewnętrznych narożnikach konstrukcji delikatne 
zaokrąglenia. Od wewnątrz - szyba mleczna, bezpieczna o grubości 8,4mm. 
Konstrukcje przygotowane do podwieszenia. 
 

3.3.3. Sofa 
Szkielet sofy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej i drewnianych listew. 
Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję, na której rozpięte są gumowe 
pasy tapicerskie. Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze. 
Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję, na której rozpięte są sprężyny 
faliste. Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku. Podłokietniki mają kształt 
opadający do przodu, głębokość mniejszą niż sofa. Tapicerka podłokietników 
zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. Sofa tapicerowana 
tkaniną typu ekoskóra, 100% winyl, nośnik 100% poliester, ścieralność min.100 
000 cykli, przy dostawie wymagany atest trudnopalności wg. UNE EN 1021:1994 
Part 1 i UNE EN 1021:1994 Part 2, w kolorze szarym. Stelaż o kształcie płozy 
wykonany z kształtownika o profilu 40mm x 5 mm o długości 725 mm i wysokości 
125 mm, chromowany. 

 Przy dostawie zamawiający będzie żądał następujących atestów: 
-wytrzymałościowych  i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych wg. PN-EN 
1022:2007 , PN-EN 1728:2008 , EN 12520:2010 , PN-EN 1730:2002 , PN-EN 
12521:2009 1376. 
 
Wymiary:     szerokość siedziska: 1416 mm     (min 1200) 

szerokość całkowita: 1440 mm    (max 2000) 
wysokość kanapy: 790 mm   (max 900) 
głębokość siedziska: 520 mm         (min 450) 
wysokość siedziska: 410 mm         (min 400) 
głębokość całkowita: 820 mm  (max 900) 
 

 
3.4. WC męskie, damskie, osób niepełnosprawnych i personelu-a rtystów 
 
 

3.4.1.  Lustra 
• lustro ruchome dla niepełnosprawnych: szer. 60cm, wys. 60. 

 
 

3.4.2. Wyposa żenie łazienek 
• suszarka elektryczna do rąk z przyciskiem o mocy znamionowej 2300 W, 

obudowa stalowa o wykończeniu satyna/chrom, do montażu na ścianie,              
o średnim czasie suszenia ~ 15 sekund, poziom hałasu - 70 dB, zasilanie 230V, 

• pojemnik na ręczniki papierowe, obudowa: stal nierdzewna, wykończenie: połysk 
(chrom), wizjer do kontroli poziomu papieru, zamkniecie na kluczyk metalowy, 
wymiary min. 28x14x28cm 
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• dozownik do mydła w płynie, obudowa: stal nierdzewna, wykończenie: połysk 
(chrom), pojemność 1.2l, zawór niekapiacy, wizjer do kontroli poziomu mydła, 
zamkniecie na kluczyk metalowy wymiary min. 10x10x15cm 

• pojemnik na papier toaletowy, obudowa: stal nierdzewna, wykończenie: połysk 
(chrom), wizjer do kontroli poziomu papieru, zamkniecie na kluczyk metalowy, 
wymiary min. 28x13x28cm 

• szczotka do wc, obudowa: stal nierdzewna, wykończenie: połysk 
• pojemnik na śmieci, obudowa: stal nierdzewna, wykończenie: połysk, klapka 

uchylna do wewnątrz, wymiary min.: ø 300mm wysokość 650mm pojemność 35l 
• pojemnik na odpadki higieniczne, obudowa: stal nierdzewna, wykończenie: 

połysk, klapka uchylna do wewnątrz, wymiary min.: ø 200mm wys. 350mm, poj.8l 
 
3.5. Korytarz z szatni ą 

 
3.5.1.  Ściany 

• okładziny na ścianę (ozdobne): w kształcie litery "U", całość w dwóch 
elementach - wymiar podstawy 138cm,wysokość 250 cm, grubość 19mm - 
wykonanie MDF pokryty laminatem w kolorze Egger H1232 ST9 
Ash lub równoważnym, na krawędziach HPL. Plecy - laminat przeciwprężny. 
Szerokość paska MDF -30cm. Brak podcięć pod oświetlenie. Całość podklejana 
do ściany. Pasek ozdobny o szerokości 30cmi wysokości 250h - opis jw. Ozdoba 
w kształcie "L" - wymiary szerokość 66cm, głębokość 18cm, 
wysokość 250cm - opis jw. 

 

3.5.2. Elementy meblarskie 

Lada szatniowa z drzwiami harmonijkowymi 
Lada o wymiarach 284 (dł.) x 75 (szer.) x 105 (wys.) cm. Lada dzielona na dwie 
części: jedna o długości 188cm oraz druga otwierana część o długości 96cm. Blat 
lady oraz boki wykonane z MDF (kolorystyka do uzgodnienia) oraz sklejki 
poddającej się gięciu. Blat lady o grubości 12,5 cm -wewnątrz konstrukcja 
płytowa-żebrowana. Boki blatu na łączeniach z korpusem zaoblone. Część o 
szerokości 188cm posiada bok (niewidoczny po zamknięciu lady) wykonany z 
melaminy o grubości 25mm (kolorystyka do uzgodnienia), wykończonej PCV o 
grubości 25mm - kolor zbliżony do płyty. Od strony obsługującego - 2 półki z płyty 
melaminowanej - 25mm wykończonej PCV z jedną przegrodą 
pionową. Fronty wykonane z MDF pokrytego laminatem HPL w kolorze Egger 
H1232 ST9 Ash lub równoważnym. Na froncie wykonane 3 boniowania na 
głębokość 1mm i szer. 15mm wykończone laminatem HPL w kolorze ALU. Część 
lady otwierana: blat otwierany do góry (część podnoszona), 
osadzona na zawiasach - po zamknięciu opiera się na części stałej lady. Front 
części otwieranej – drzwi wahadłowe o szerokości 84cm wykonane z MDF 
pokrytego laminatem HPL w kolorze Egger H1232 ST9 Ash lub równoważnym z 
obu stron. Na froncie wykonane 3 boniowania na głębokość 1mm 
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wykończone laminatem HPL w kolorze ALU. Możliwość zainstalowania 
zamykania lady od środka (zasuwa). Lada po zamknięciu tworzy integralną 
całość - boniowania spasowane, blaty wypoziomowane. W przedniej części drzwi 
łamane - 4 skrzydła o szerokości 70cm i wysokości 195cm. 
Całość oparta na systemie WING Line 230 lub równoważnym. Drzwi wykonane z 
płyty MDF pokrytej laminatem HPL w kolorze Egger H1232 ST9 Ash lub 
równoważnym - krawędzie wykończone HPL. W płycie wykonano 6 boniowań o 
szerokości 15mm - wykończonych laminatem HPL w kolorze ALU. Uchwyty na 
skrzydłach wewnętrznych wpuszczane w płytę drzwi wraz z zamkami 
umożliwiającymi ryglowanie drzwi w blacie. 
 

 Garderoby wolnostoj ące i ścienne  np. firmy C+P Systemy Meblowe. 
Trwała konstrukcja z rur prostokątnych lub kwadratowych w kolorze czarnym 
anodowanych aluminium i malowanej proszkowo ze stali i aluminium, z górną 
półką, samoprzylepnym szyldem z numeracją oraz plakietkami z numeracją. 
 Garderoby wolnostojące dwustronne o wymiarach szer. maksymalna100cm, 
głębokość 65cm, wysokość 170cm, 2x po19 haczyków – łącznie 5szt. 
Garderoba wolnostojąca jednostronna o wymiarach szer. maksymalna 100cm, 
głębokość 25cm, wysokość 170cm, 1x po19 haczyków – łącznie 4szt. 

 
 
3.6. Inne pomieszczenia 

 Pomieszczenia 2.09 i 2.10 wyposażyć w: 
- zawieszane lustra łazienkowe o wym. min. 50x60cm ( po 2 szt. do każdego 

pomieszczenia), 
- pojemnik na ręczniki papierowe, łącznie 2szt 
- dozownik do mydła w płynie, łącznie 4szt 
- pojemnik na papier toaletowy, łącznie 4szt 
- szczotka do wc, łącznie 4szt 
- pojemnik na śmieci, łącznie 2szt  
Wygląd i parametry techniczne wyposażenia jak w punkcie 3.4.2.  
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